
ፕሮግራም ኦን ወርክ ኢምፕልይመንት  

ኤንድ ሪስፓንሲቢሉቲ(ፒኦደብሉዉኢአር) 
የተመሇከቱ ጠቃሚ መረጃዎች እና እዉነታዎች 

 
ፒኦደብሉዉኢአር( POWER) ፕሮግራም ምንድን ነዉ? 

ፒኦደብሉዉኢአር(POWER) ፕሮግራም፣ወይም ፕሮግራም ኦን ወርክ ኢምፕልይመንት ኤንድ ሪስፓንሲቢሉቲ፣በዲሲ ዉስጥ ሇሚኖሩ ተግዳሮት ወይም 

አካሌ ጉዳት ሊሇባቸዉ እና የቲኤኤንኤፍ( TANF) ጥቅማጥቅሞችን ሇሚቀበለ ግሇሰቦች የተሇዩ አገሌግልቶችን እና አቅርቦቶችን ይሰጣሌ፡፡የ ዩኒቨሪሲቲ ኦፍ 

ዲስትሪክት ኦፍ ኮልምቢያ(ዩዲሲ (UDC)) እነዚህን አገሌግልቶችን በማመቻቸት እገዛ ያደርጋሌ፡፡ 

 

ሇ ፒኦደብሉዉኢአር( POWER) ፕሮግራም ብቁ የሚሆነዉ ማን ነዉ? 

ደንበኞች ሇ ፒኦደብሉዉኢአር(POWER) ፕሮግራም ብቁ ሉሆኑ የሚችለበት ሁኔታዎች: 

• እርስዎ ከ 30 ቀናት በሊይ ሉቆይ የሚችሌ ጊዜያዊ ወይም ቋሚ በሆነ የአካሌ ጉዳት ያጋጠምዎት ከሆነ፣  

• እርስዎ በሚኖሩበት ቤት ዉስጥ አካሊዊ ወይም አእምሮአዊ ጉዳት ያሇበት ግሇሰብን የሚንከባከቡ ከሆነ፣ 

• እርስዎ ከ 60  አመት እድሜ በሊይ ከሆኑ፣ 

• እርስዎ እርጉዝ ወይም ከ 19 አመት እድሜ በታች የሆነዉን እና ሇየት ያለ ሁኔታዎችን የሚያሟሊ፣ሇምሳላ ትምህርት በመማር ሊይ ያሇ/ሇች ወጣት 

የሚያሳድጉ ከሆነ ፣ 

•እርስዎ የቤት ዉስጥ ግጭት አጋጥሞት የሚያዉቅ እና ከዚህ በፊት የቤት ዉስጥ ግጭቶች መብት እንዲጠበቅ የተወሰነልት ከሆኑ 

 
ሇ ፒኦደብሉዉኢአር( POWER) ፕሮግራም  ሇመመዝገብ የት ነዉ የምሄደዉ? 

ሇ ፒኦደብሉዉኢአር(POWER) ፕሮግራም ብቁ ነኝ ብሇዉ የሚያስቡ የቲኤኤንኤፍ( TANF) ደንበኞች፣ይህንን መረጃ በተመደበ የአገሌግልት ማእከሌ 

በመሄድ ሇ ሶሻሌ ሰርቪስስ ሪፕረዘንታቲቭ(ኤስኤስአር) ወይም በ 2100 ማርቲን ለተር ኪንግ፣ጄአር፣መንገድ፣ኤስኢ በሚገኘዉ ፋሚሉ ሪሶርስ ሴንተር ሇ 

ቮኬሽናሌ ዴቨልፕመንተ ስፔሻሉስት(ቪዲኤስ) ማመሌከት ይጠበቅባቸዎሌ፡፡ይህን መረጃ ሇስራ ቅጥር አቅራቢም ማካፈሌ ይችሊለ፡፡ 

 
ፒኦደብሉዉኢአር( POWER) ፕሮግራም  ምንድን ነዉ የሚያደርገዉ? 

•ደንበኞች በስራ ቦታ ሊይ ከሚጠበቅባቸዉ የስራ ግዴታ ነጻ ያደርጋቸዎሌ(ሆኖም ግን ራስን - መቻሌ እቅድን ሉቀበለ ይገባሌ)፡፡ 

• በአንዳንድ ሁኔታዎች ሊይ እገዳዎችን ያነሳሌ፡፡ 

• የገንዘብ እርዳታ መጠን ሊይ ቅነሳ ከመደረጉ በፊት ወዳሇዉ የገንዘብ መጠን እንዲመሇስ ያደርጋሌ (የቲኤኤንኤፍ( TANF) 60 - ወራት ገደብን ሊሇፋ 

ደንበኞች) 

• የቲኤኤንኤፍ( TANF) ጊዜ አቆጣጠርን ያስቆማሌ 

• ደንበኞች ጤናቸዉ ሊይ እንዲያተኩሩ ይፈቅድሊቸዎሌ 

• ደንበኞች የሶሻሌ ሴኩሪቲ ገቢ ማግኘት እንዲችለ እገዛ ይሰጣቸዎሌ 

 

በ ፒኦደብሉዉኢአር( POWER) ፕሮግራም ሊይ ከተሳተፍኩ በሁዎሊ ምን ይፈጠራሌ?                                
ጊዜያዊ የሆነዉ አቅም ማጣት ችግር ከተፈታ በሁዎሊ፣እና በ ፒኦደብሉዉኢአር(POWER)  

ፕሮግራም ሊይ የነበረዉ ተሳትፎ ካሇቀ በሁዎሊ፣ብቁ ሇሆኑ ደንበኞች  

የቲኤኤንኤፍ( TANF) ጥቅማጥቅሞች እርዳታ የሚቀጥሌ ይሆኖሌ፡፡  

ደንበኞች ወደ ቲኤኤንኤፍ( TANF) ፕሮግራም ሲመሇሱ  

የቲኤኤንኤፍ( TANF) 60 - ወራት ገደብ እና የስራ ተሳትፎ ግዴታዎች የሚተገበሩ ይሆናሌ፡፡  

ስሇ ፒኦደብሉዉኢአር( POWER) ፕሮግራም የበሇጠ ሇማወቅ፣ 

እባክዎትን የፋሚሉ ሪሶርስ ሴንተርን በ ስሌክ ቁጥር 202.698.1860 በመደወሌ ያግኙ፡፡ 

 


